
ขอเสนอแนะเพ่ีอการปรับปรุงคุณภาพบริการของหองสมุด 
 

 เพิ่มหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ (Textbook)และภาษาไทย, เพิ่มหนังสืออานนอกเวลา (พวกนวนิยาย อาจดูไมมีสาระ แต
จริงๆแลวคงไมมีหนังสือเลมไหนท่ีไมใหประโยชนแกผูอานเลย) (7/นักศึกษา ป.ตรี) 

 อยากใหมีหนังสืออานเลนเยอะ ๆ, ดีมากๆอยูแลวคะ พี่ๆใจดีทุกคน พูดเพราะดวยคะ (10/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ถายังมีความเปนไปได อยากใหขยาย / ไดพื้นท่ีมากข้ึนอีกครับ สวนหนังสือมีการอัพเดทดีแลว (13/นักศึกษา ป.ตรี) 
 สภาพแวดลอมตางๆในหองสมุด เชน เสียงคุยกัน การรับประทานอาหารตางๆ บางคร้ังทําใหสมาธิของผูรับบริการเสีย 

จึงอยากใหหองสมุดกวดขันเร่ืองนี้ครับ (14/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหนังสือภาษาไทยเยอะกวานี้ (19/นักศึกษา ป.ตรี) 
 คอมพิวเตอรควรเยอะ, โทรทัศนควรเยอะ, ควรมีท่ีนั่งบริเวรคุยเสียงดังได (25/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดสตางคมีตูยืมอัตโนมัติมากคะ เพราะเห็นท่ีหอสมุดกลาง (ศาลายา) ก็มี หองสมุดราชวิถี (ทันตะกับ

สาธารณสุข)ก็มี อยากใหท่ีคณะวิทยฯ มีบางก็จะดีมากข้ึนอีกคะ (29/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีโตะเพิ่มมากกวานี้ ใหตั้งหางๆกันหนอย (34/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ในหองสมุดสวนมากมีแตหนังสือดานวิทยาศาสตร อยากใหมีหนังสือเก่ียวกับประวัติของนักวิทยาศาสตรบาง 

(42/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีการกระจายขาวสาร วิชาการในหองสมุดใหท่ัวถึง (43/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีมุมอานหนังสือมากกวานี้ และบางคร้ังผูท่ีมาใชหองสมุดมาพูดคุยกันเสียงดังมาก จนเสียบรรยากาศของ

หองสมุด และอยากใหหองสมุดเปดวันอาทิตยดวยคะ แมมันอาจจะเปนไปไมได (44/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีหนังสืออานเลนใหมากกวานี้ เชน วรรณกรรมแปล (45/นักศึกษา ป.ตรี) 
 จํานวน V. หนังสือแพทยไมเพียงพอตอความตองการ (48/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มบริเวณอานหนังสือ(โดยเฉพาะบริเวณสวนบุคคล พรอมปลั๊กไฟ) (51/นักศึกษา ป.ตรี) 
 Computer มีบริการนอย (54/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ขางหลังหองแอรเย็นมาก โดยเฉพาะวันเสารอาทิตย (54/นักศึกษา ป.ตรี) 
 มุมพักผอนมีนอยเกิน (54/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บางเลมมีท่ีศาลายา นาจะมีบริการยืมผานหองสมุดสตางค จะไดไมตองไปถึงศาลายา อยากใหมีประชาสัมพันธ Option 

ของหองสมุด บางทีมีอะไร(บริการดี ๆ แตไมเคยรูเลย (58/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มหนังสืออานนอกเวลาท่ีมีประโยชน (59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือท่ีสําคัญและจําเปน ควรจะจัดซื้อหลาย ๆเลม ไมใชเพียง 1 เลมแลวก็เขาหมวด Reserve ยืมไดแปบเดียว 

(59/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เพิ่มพื้นท่ีอานหนังสือใหมากข้ึน  (59 /นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหนังสือมากกวานี้ (62/นักศึกษา ป.ตรี) 
 มีท่ีสําหรับนั่งอานมากกวานี้ (62/นักศึกษา ป.ตรี) 
 จํานวนหนังสือท่ี นศ. ตองใชในการเรียน (ตามท่ี อ.ผูสอน (reference) มีจํานวนนอยมากเกิดไปมาก ๆ อยากใหเพิ่มให

มากกวานี้อีก เชน ในบางเลมหองสมุดมีเพียง 1 เลม ซึ่งไมเพียงพอตอการยืมใชอยางย่ิง (62/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือท่ี อ.ผูสอน reference ท่ีเปน reserve เปดใหยืมจํานวนวันนอยเกินไปควรเพิ่มวันใหยืมมากกวานี้ เพราะถา

ตองการปองกันการยืมคางไวนาน ๆ วิธีนี้ไมสามารถแกไขได เพราะสามารถใชวิธีผลัดกันยืมตอได ควรเพิ่มวันไปและ
หรือสามารถตออายุแบบไมตองพกหนังสือมาใหมีจํานวนคร้ังมากกวานี ้(63/นักศึกษา ป.ตรี) 



 เพิ่มพื้นท่ี เพิ่งหนังสือ เพิ่มสื่ออีเล็กทรอนิกส สิ่งอํานวยความสะดวก เชน รานถายเอกสาร 2 ชั้น มุมกาแฟ 
(65/นักศึกษา ป.ตรี) 

 ขาพเจามีความคิดเห็นวา โตะนั่งอานหนังสือมีจํานวนนอยไป แตการบริการขาพเจาคิดวาดีอยูแลว (68/นักศึกษา ป.
ตรี). 

 อยากใหหองสมุดปดชากวานี้ โดยเฉพาะชวงสอบ (69/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหขยายเวลาเปด-ปด หองสมุด (70/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หองสมุดควรจะมีหนังสืออานนอกเวลามากกวาเดิมครับ (71/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรมีชองทางเสนอหนังสือใหมท่ีตองการใหมีในหองสมุด หากมีผูตองการมากก็จะไดดําเนินการซื้อเพื่อความตองการ

ของนักศึกษา(72/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหทางหองสมุดสอบถามภาควิชาวาแตละภาควิชาผูสอนในแตละวิชาตองการหนังสืออะไรบางใหนักศึกษาคนควา

อางอิง(77/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีหนังสือภาษาไทยเพิ่มข้ึนบาง โดยแยกเลยวามุมนี้เปนภาษาไทย อีกมุมเปน text books (81/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บุคลากรควรพัฒนาเร่ืองการตอนรับใหมากข้ึน (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรอนุญาตใหนํากระเปาสัมภาระเขาภายในหองสมุดได เพราะบางทีสัมภาระสําคัญเยอะมาก ทําใหไมสะดวกอยางย่ิงท่ี

ตองฝากระเปา(82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หากเหตุท่ีไมอนุญาตใหนํากระเปาเขา เปนเพราะกลัวนําหนังสือออก ก็ควรพัฒนาระบบในการปองกันมากกวา เพื่อให

ผูใชบริการไดรับความสะดวกมากย่ิงข้ึน(82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหเพิ่มปริมาณหนังสือ reserve และหนังสือท่ีเปนท่ีตองการสูง ๆตลอดจน เพิ่มระยะเวลายืมหนังสือ reserve(82/

นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหซื้อหนังสือ edition ใหม ๆ เขามาเยอะ ๆ เขามาทีละเลม สองเลมไมเพียงพอ(82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 การมี text ed. เกา ๆ เยอะ ๆ ทําใหหองสมุดไมคอยทันวิทยาการ ไมนาใชบริการเทาไหร(82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหองสมุดดี ๆ แบบนี้มีพื้นท่ีมากกวานี้อีก เพี่อใหเพียงพอมากข้ึน (82/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ไมควรใหใสเสื้อกาวนเขาหองสมุด (87/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ไมควรใหคนท่ีสวมเสื้อกาวนเขามาในหองสมุด (88/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรจัดใหมีลอกเกอรเก็บของมากวานี้ (88/นักศึกษา ป.ตรี) 
 บริการดีมาก ๆ คะ แตอยากใหมีหนังสืออานนอกเวลามากกวานี้ ประมาณ ปละ 100 เลม (89/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เปดนานกวานี้ (91/นักศึกษา ป.ตรี) 
 มุมนิตยสารมันไมคอยชัดเจน นาจะเอามารวมกันใหเปนกลุม (92/นักศึกษา ป.ตรี) 
 การตออายุบัตรหองสมุดบอยเกินไป ควรใชไดนานกวานี้ (94/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ดีอยูแลวคะ (96/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรทําใหหองสมุดใหญกวานี้ (จําเปนมาก) และขยายเวลาเปด-ปด internet ท่ีหองสมุดคอนขางชา ควรมีบริการพวก

หนังสืออานเลน (นิยาย-วรรณกรรม) เพิ่มมากข้ึน(มีหนังสือประเภทนี้นอยไป (97/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีบริเวณอานหนังสือมากข้ึน บางคร้ังมาแลวไมมีท่ีนั่ง (98/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหหนังสือสํารองบางเลม ซึ่งเกามากแลว มาเปนหนังสือท่ัวไป เพราะเนื่องจากยืมไดเพียง 2 วัน ไมเพียงพอตอ

ความตองการ(104/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ใหนํากระเปาเขาหองสมุดได (มีเคร่ือง detect หนังสืออยูแลว) (106/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหอนุญาตใหนําเปเขามาภายในหองสมุดได (มีเคร่ืองตรวจจับอยูแลว) (108/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ดีพอใช ความเปนระเบียบเรียบรอยอยูในเกณฑดี (124/นักศึกษา ป.ตรี) 



 ขอจํากัดเร่ืองกระเปาสะพาย (Bag) ท่ีไมสามารถนําเขามาได แตกระเปาแบบอ่ืนท่ีขนาดใหญกวามาก กลบัเอาเขามาได 
ซึ่งดูไรเหตุผลมาก (135/นักศึกษา ป.ตรี) 

 เปนหองสมุดดีมีระบบท่ีดี แตเขาถึงไดยากนิดหนอย (151/นักศึกษา ป.ตรี) 
 แบบสอบถามยาวไปครับ คนท่ีไมเคยทํามากอนจะงงได (153/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีการประสัมพันธใหกับบุคลากรภายนอกไดเขามาใชบริการหองสมุดดวยเพราะเปนเร่ืองท่ีดีท่ีจะสนับสนุนการ

เรียนรูจากสิ่งท่ีมีอยูในหองสมุด (154/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะมีการเลนเกมสงชิงรางวัลเก่ียวกับหนังสือในหองสมุด หรือชิงรางวัลตอบคําถามจากการใชบริการในหองสมุด 

(159/นักศึกษา ป.ตรี) 
 นาจะเพิ่มรานคอฟฟช็อบ (Coffee shop) เล็กๆเปนมุมสบายๆ ท่ีมีบริการอานหนังสือไปดวย มีเคร่ืองดื่มหรืออาหารวาง

สบายๆทองควบคูไปดวย ทําใหรูสึกดี (159/นักศึกษา ป.ตรี) 
 อยากใหมีตูคืนหนังสือตั้งไวหนาหอง หรือ ใตตึก C ก็ได เพราะจะไดคืนหนังสือสะดวกข้ึน (172/นักศึกษา ป.ตรี) 
 มีบางกลุมเสียงดัง (193/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 แนะนําใหมีรานขายเคร่ืองเขียน (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ทางมหาวิทยาลัยควรเพิ่มงบประมาณใหกับหองสมุด ในการจัดซื้อหนังสือเพิ่ม (195/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 โดยรวมดีมากคะ ชอบมาก ท้ังบรรยากาศและพี่ๆท่ีใหบริการ แตแอรเย็นเกินไปหนอยคะ (198/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ทุกอยาง O.K. มาก เปนหองสมุดท่ีดีท่ีสุดในประเทศ อยากไดอะไรก็หาได อยางท่ีเขียนไปแหละ (199/นักศึกษา ป.

บัณฑิต) 
 สถานท่ี – คอนขางคับแคบ บางชวงมีพื้นท่ีอานหนังสือไมเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ, เวลาเปด-ปด - ควรเปดในวัน

อาทิตยดวย (ดีม้ัยคะ) (204/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหหองสมุดเปดใชบริการวันอาทิตยดวย เนื่องจากบางมหาวิทยาลัย อาทิ เชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็เปดทํา

การทุกวัน (207/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหเจาหนาท่ีเตือนการใชเสียงดังของผูใชหองสมุด (208/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บริการดีแลวคะ (209/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ประทับใจในบริการของหองสมุดคะ โดยเฉพาะมี paper ใหโหลดเยอะ แลวก็สามารถ link ไดจากท่ีบาน ทําใหสะดวก

มากข้ึน ซึ่งเปนประโยชนมากคะ (212/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีหนังสือมากกวานี้ และหนังสือพิมพดวย (214/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ถามีโตะอานหนังสือเยอะกวานี้ก็คงดีนะคะ, คอมฯสืบคน เร็วกวานี้ไดม้ัย, เวลาเปดคะ (215/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีพนักงานท่ีเคานเตอร 2 คนคะ ยืม – คืนหนังสือ, อยากใหพัฒนาการยืมหนังสือผานทาง Computer คะ

(216/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 เปดบริการวันอาทิตยคร่ึงวัน, เพิ่มหนังสือดานบันเทิงมากข้ึน เชน นวนิยาย ความรูรอบตัว เร่ืองสั้น เพราะจะทําใหได

ความรูท่ีหลากหลาย กลอมเกลาจิตใจใหมีสุขภาพจิตดี ลดความตึงเครียดในการเรียน เปนตน (219/นักศึกษา ป.
บัณฑิต) 

 ภูมิใจมากท่ีไดเรียนท่ีนี่ ประกอบกับคุณภาพสีสันของวิชาการท่ีทันสมัย Provide โดยหองสมุดสตางคฯ, เปนกําลังใจ
ใหกับเจาหนาท่ีทุกทานในการพัฒนาคุณภาพตอๆไป, เราจะเปนหนึ่งในสยามตลอดไป ทางดานวิทย/เทคโนโลยี 
(224/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ดีมากครับ (229/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 บางคร้ังท่ีตองการหนังสือบางเลม ในหองสมุดจะไมมี ซึ่งบางทีเปนหนังสือออกใหม หรืออาจจะเปนหนังสือท่ีเฉพาะไม

คอยมีคนนิยมอาน จึงอยากใหหองสมุดมีหนังสือเหลานี้ดวย (234/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหบัตรหองสมุดมีอายุใชบริการนานกวานี้ (235/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 



 ขอใหพี่ๆบรรณารักษย้ิมเยอะๆ อยาทําหนาดุเกินไป มันนากลัว, แอรหนาวมาก บางวัน, นึกวานั่งอยูท่ีข้ัวโลก 
(236/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 คาปร้ินตควรลดราคาเหลือแผนละ 1 บาท 2 บาทแพงเกินไป (247/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 การ Access เขาฐานขอมูลจะเจอบาง paper ไมสามารถ load เปน Full Paper ได และถาตองการ load จะตองเสียเงิน ก็

เลยอยากใหทางมหาวิทยาลัยเพิ่ม Paper หรือ Subscribe ในสวนตรงนี้เพิ่มเติม จะพอเปนไปไดไหมคะ (248/นักศึกษา 
ป.บัณฑิต) 

 อยากใหหนังสือหรือตําราใหมๆมากกวานี้ เพราะหลายๆเลมก็เปนตําราเกา ซึ่งไมคอยทันสมัยเทาท่ีควร นอกจากนี้
หนังสือหรือตําราความรูเฉพาะทางหรือความรูระดับสูงยังคอนขางนอย นอกจากนี้อยากใหเพิ่ม e-journal แบบ full 
paper ใหมากกวานี้ดวย (249/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ตองการใหเพิ่มพื้นท่ีในการอานหนังสือ, ตองการใหนักศึกษาท่ีนั่งติวกันไปใชบริเวณอ่ืนท่ีไมใชท่ีอานหนังสือ, ชวย
กวดขันการพูดจาใหมีระดับเสียงท่ีไมรบกวนสมาธิผูอ่ืน (253/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 อยากใหหองสมุดเปดนานๆคะ (266/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ถามีขาวสารใดๆท่ีนาสนใจของหองสมุด ควรจะมีการประชาสัมพันธใหทราบอยางท่ัวถึงคะ (267/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ซื้อหนงัสือใหมๆ และหลายแหลงใหมากข้ึน  เชน America, Europe, Asia (269/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ขยายขนาดหองสมุด เพิ่มเกาอ้ี และโตะ สําหรับนั่งอานหนังสือ, เพิ่มหนังสืออานนอกเวลา, ขยายเวลาเปดหองสมุดถึงสี่

ทุม, เปดใหบริการในวันเสาร-อาทิตยดวย, เพิ่มปริมาณหนังสือ Text Book อีก, ขยายเวลาปดบริการในชวงเปดเทอม, 
เพิ่มรานขายเคร่ืองเขียน (สมุด, ปากกา,... ฯลฯ), เพิ่มหองคอมพิวเตอรสําหรับใชในหองสมุด โดยเปลี่ยนจากของเกา, 
ทางมหาลัยควรเพิ่มงบประมาณการปรับปรุงใหกับหอสมุดสตางคฯ มากกวานี้ เพราะนักศึกษาใชวลาสวนใหญท่ีวางจาก
การเขาหองเรียน เขาหองสมุด หากพิจารณาจากคาเทอมท่ีสูญเสีย นักศึกษา ป.โท-เอก หนวยกิตละ 9,000 /unit ควร
ไดรับคุณภาพทางวิชาการจากมหาลัยมากกวานี้ เชน การใหบริการอินเตอรเน็ทความเร็วสูง (274/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 บริการดีแลว (280/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 Good!  (281/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 หนังสือท่ี Reserve ควรมีจํานวนใหมากกวานี้ หรือทําเปน General บาง เพื่อใหสามารถยืมหนังสือจากหองสมุดสตางคฯ 

ไดไมตองยืมของท่ีอ่ืนๆ เพราะคณะนี้นาจะเปนคณะท่ีใชหนังสือของหองสมุดเยอะท่ีสุดคณะหนึ่งก็ได (288/นักศึกษา 
ป.บัณฑิต) 

 จัดอบรมการใชฐานขอมูล ในการสืบคนหนังสือบความ งานวิจัยใหคนท่ัวไปท้ังนักศึกษาป.ตรี บุคลากร ป.โท,ป.เอก 
เพื่อใหไดใชโปรแกรมสืบคนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา (291/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 เร่ืองการเปดเคร่ืองปรับอากาศ โดยเฉพาะวันท่ีอากาศคอนขางเย็น ควรจะปรับหรือลดจํานวนการเปดเคร่ืองปรับอากาศ 
เพื่อท่ีอากาศจะไดไมหนาวจนเกินไป และชวยประหยัดการใชไฟฟาอีกดวย (299/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ชวงเวลาเปดปด นาจะขยายใหมากข้ึน เพราะบางท่ีเวลาเลิกเรียนก็ค่ําแลว พอจะมาทบทวนท่ีหองสมุดก็ปดกอน นา
เสียดาย(300/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 

 ควรหามไมใหผูท่ีสวมเสื้อกาวนเขามาในหองสมุด เพราะเปนการเผยแพรเชื่อโรค (302/นักศึกษา ป.ตรี) 
 หนังสือมีจํานวนไมเพียงพอ, บุคลากรบางคนไมสุภาพกับผูใชบริการ (304/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ควรหามไมใหบุคคลใสเนื้อกาวนเขามาภายในหองสมุดเพราะเปนการแพรเชื้อ, ควรขยายเวลาเปด-ปด หองสมุด 

(306/นักศึกษา ป.ตรี) 
 update หนังสือใหเปน edition ใหมทันสมัยมากข้ึน, หนังสือท่ีจําเปนตองใชในการเรียนมีปริมาณไมเพียงพอตอความ

ตองการ, ควรมีวิธีคนหาหนังสือดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรบอกไวท่ีเคร่ืองดวย, เวลาเปดทําการชวงเชา เปดชาเกินไป
เล็กนอย (307/นักศึกษา ป.ตรี) 



 นาจะมีหนังสืออยางอ่ืน นอกจากบทเรียนมากกวานี้ จะชวยดึงดูดใหคนเขาหองสมุดมากข้ึนเปนหนังสือใหความรู
เก่ียวกับการดูแลสุขภาพก็ได หรือ Pocket book อ่ืน ๆ (308/นักศึกษา ป.ตรี) 

 สถานท่ีนั่งอานนอยเกินไป, คอมสําหรับสืบคนชามาก (310/บุคลากรคณะฯ) 
 เพิ่มงบประมาณการซื้อ text ท่ีคณะวิทยาศาสตรใชมากกวานี้, พิจารณางบจัดซื้อพิเศษสําหรับหนังสือ(และ edition) ท่ี

อาจารยใช (312/นักศึกษา ป.ตรี) 
 ขยายหองสมุดเพิ่มเอาแบบเงียบ ๆ แบบท่ี ศาลายาจะดีมาก, หาวิธีการยืม-คืนระหวางหองสมุดใหนอยวิธีหนอยก็ดีครับ 

(314/นักศึกษา ป.ตรี) 
 เนื่องจากสถานท่ีตั้งของหองสมุดสมารถเดินทางมาใชไดสะดวกทําใหมีโอกาสมาใชบริการหองสมุดสตางคบอย “เฉลี่ย

สัปดาหละ 3-4 คร้ัง” เพราะจบ coursework แลวเหลือแตการวิทยานิพนธ (เทอมนี้เทอมสุดทาย) แตเนื่องจากไมได
เปนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร แตเปนผูมาใชบริการในเม่ือมาใชบริการของหองสมุดจริง และทําตามกฏของหองสมุด 
(ลงเวลาเขาออก-ออกหองสมุด) ในบัตรจอดรถทุกคร้ังทําไม จ.น.ท. บางคนจึงไมคอยเต็มใจในการประทับตราของ
หองสมุดลงในบัตรจอดรถ แต จ.น.ท. บางคนก็ใหบริการเปนอยางดี “แคไมเขาใจ” (315) 

 ควรจัดหาหนังสือประเภท Toefl Toeic เพิ่มเติม (319/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหมีหนังสือภาษาไทยใหมากกวานี้ (333/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 อยากใหเปดหองสมุดเร็วกวานี้ 
 ชวงสอบหรือใกลสอบจะมีนักศึกษามาใชบริการหองสมุดซึ่งในเวลานั้นจะไมมีพื้นท่ีเพียงพอตอการใชบริการ, หองสมุด

ยังไมพื้นท่ีสําหรับการศึกษาเปนรายกลุมอยางเหมาะสมแตคิดวาคงไมเปนปญหา(ถามีไดก็ด)ี(341/นักศึกษา ป.
บัณฑิต) 

 สวนประเด็นอ่ืน ๆทําไดดีมากแลวครับ (342/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ระบบยืม-คืน หนังสือระหวางหองสมุดควรการการเชื่อมกันมากกวานี้ เพราะระบบไมคอย update และเกิดปญหาในการ

คืนหนังสือ (343/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ในภาพรวมเปนท่ีนาพอใจ และมีคุณภาพดีท้ังสถานท่ีและเจาหนาท่ี (344/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ผูใชบางทานแตงตัวไมสุภาพตอสถานท่ีอยากใหมีความเขมงวดมากข้ึนมากข้ึน(344/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ควรจัดกิจกรรมท่ีดึงดูดวัยรุนมากกวานี้(344/นักศึกษา ป.บัณฑิต) 
 ถาไมจํากัดในดานพื้นท่ี หองสมุดนาจะมีพื้นท่ีนั่งสําหรับอานหนังสือ โดยมีความเปนสวนตัวมากข้ึน (361/บุคลากร

คณะฯ) 
 ขอใหบุคลากร “อดทน” ใหมากๆนะ (366/บุคลากรคณะฯ) 
 เพิ่มจํานวนหนังสือใหมๆ โดยเฉพาะ textbooks ในสาขาฟสิกสใหมากข้ึน, เพิ่มสวนการใหบริการเก่ียวกับ Multimedia 

เชน โปรแกรมชวยการเรียนการสอนในสาขาวิชาตางๆ (372/อาจารย) 
 ควรสอบถามบุคลากรเก่ียวกับ Electronic Journals ท่ีใชประจําสําหรับงานวิจัยในแตละสาขา ท่ีไมสามารถจะเปดอานได 

เพื่อท่ีทางคณะฯและมหาลัย จะสมัครเปนสมาชิก ดังนั้นจะเปนสวนสําคัญในการดําเนินงานวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน (374/อาจารย) 

 แบบสอบถามท่ีระดับ 1-9 ตอบยากกวา 1-5 มากๆๆ อยากใหแบบสอบถามเปนแบบ User Friendly (376/อาจารย) 
 นาจะเพิ่มวารสาร E-journal ใหมากข้ึน และขอ Full Text ดวย, หนังสือบางเลมมีจํานวนอยเกินไป ไมเพียงพอกับความ

ตองการของ นศพ. และนศ.บัณฑิต สวนใหญหองสมุดจะมี Edition เกาๆ แต Edition ใหมๆ มีเพียง 1-3 เลม ซึ่งไม
เพียงพอกับความตองการ, เคยขอรับบริการในการแนะนําสั่งหนังสือเขาหองสมุดของคณะวิทย ซึ่งท่ีคณะวิทยไมมี
หนังสือเลมนี้ แตหองสมุดไมอนุมัติใหเนื่องจากหองสมุดรามาฯ มีแลว 1 เลม (386/อาจารย) 

 ไมอยากให 9 เพราะจะไมมีท่ีใหพัฒนาตอไป และเหลือไดอีกข่ีนหนึ่ง (387/อาจารย) 
 เร่ือง Internet Access จากภายนอก MU ตามท่ีเขียนในหนา 3 ถาทําไดจะดีมาก (388/อาจารย)  



 หองสมุดหนาวไปหนอยคะ เลยทําใหคิดวาอยูเชียงรายแทน สวนอยางอ่ืนดีหมดเลยคะ ขอชื่นชมเจาหนาท่ีหองสมุดทุก
คะมีความอดทนนารัก , Shelf หนังสือหนักมากเลยคะเวลาเลื่อน นาจะหยอดน้ํามันหนอยคะ (392/ประชาชนท่ัวไป) 

 อยากใหมีหนังสือประเภทอ่ืนบางคับท่ีไมใชของวิทยฯ อยางเดียวคับจะไดมีคนเขามาใชบริการมาก ๆ คับ 
(395/ประชาชนท่ัวไป) 

 


